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Introdução
 No Brasil a quantidade de subprodutos gerada em um abatedouro, considerando-se o peso de uma ave viva  são de penas 7,47%, 

sangue 0,79%, vísceras 7,16%, condenações sanitários 1,21% e resíduos 0,37%. Observa-se então que, para uma fábrica com capacidade de 
abater 150.000 frangos dia, média atual dos grandes frigoríficos, a graxaria terá de processar diariamente aproximadamente 72,3 toneladas 
de subprodutos. O óleo de vísceras é um subproduto de origem animal, obtido a partir do processamento das vísceras de carne e ossos de 
aves, após o cozimento de subprodutos de aves, constituídos por partes cárneas, vísceras, cabeças e pés.  Os óleos e gorduras são 
ingredientes muito utilizados nas rações como fonte concentrada de energia e ácidos graxos essenciais sendo esse tipo de gordura não 
produzida pelo organismo, portanto devem ser obtidos por meio da alimentação, facilitando a absorção de vitaminas lipossolúveis e melhora a 
palatabilidade do alimento.

Objetivos
 Avaliar a qualidade do óleo de vísceras quanto ao desenvolvimento oxidativo e grau de deterioração para a utilização no processo de 

fabricação de Produto Pet.

Material e Métodos
 As amostras de Óleo de Vísceras foram adquiridas e analisadas em uma empresa de rações na cidade de Arapongas PR. Analisaram-se 

três amostras de fornecedores diferentes. Cada amostra foi analisada avaliando suas características Organolépticas e os parâmetros de 
qualidade especificados pela empresa seguindo Compêndio Brasileiro de Alimentação Animal (2009). 

 Após o recebimento das matérias prima foi avaliada o comportamento dos parâmetros de qualidade durante seu armazenamento até a 
utilização da matéria prima no produto final. O Índice de Peróxido foi determinado de acordo com o método número 45 Método a Quente 
descrito no Compêndio Brasileiro de Alimentação Animal (2009)  

 A análise de Acidez foi medida conforme descrito no método número 2, Índice de Acidez II, A determinação do Índice de Iodo foi 
realizada segundo método número 31, Índice de Iodo.

 A determinação de ácidos graxos totais foi realizada de acordo com o método número 5, descrito no Compêndio Brasileiro de 
Alimentação.

Resultados e Discussão
 Os resultados das análises para avaliação físico química do Óleo de Vísceras foram comparados com a legislação estabelecida pelo 

Ministério da Agricultura e Abastecimento. Observou-se que os parâmetros analisados estão dentro dos padrões de especificação, porém a 
amostra três apresentou a análise Índice de Peróxido com resultado acima de zero, indicando que se encontra em fase de oxidação da 
gordura, mas não tendo mudanças em relação as características organolépticas, sendo assim foram recebidas e armazenas em tanque 
próprios para Óleos de Vísceras. Durante sete dias as amostras armazenadas no tanque, utilizando antioxidante para estabilização do Índice 
de Peróxido, foram novamente analisadas.Os resultados demonstraram que o Óleo de Vísceras quando armazenado e tratado com a 
quantidade ideal de antioxidante pode ser estabilizado evitando a propagação de oxidação lipídica.



Conclusão
 Os óleos de vísceras avaliados neste trabalho são adequados para serem utilizados na fabricação de produto pet, desde que tratados e 

monitorados no recebimento da matéria prima e também no seu armazenamento nos tanques. O peróxido quando iniciado pode ser 
estabilizado, porém não eliminado. A quantidade de peróxido medida torna-se não detectável quando consideramos a proporção de gordura 
total inclusa na formulação e antioxidantes utilizados no processo.
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